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REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO 

„WEŹ BYKA ZA ROGI” 

DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII 

 

§1 

ORGANIZATOR 

1. Organizatorem Gminnego Konkursu Ortograficznego jest Szkoła Podstawowa 

im. Jana Pawła II w Gaju. 

2. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII z terenu Gminy 

Mogilany. 

3. Informacje o konkursie zamieszczone są na stronie internetowej szkoły: 

https://spgaj.edupage.org/  

 

§ 2 

CELE KONKURSU 

1. Propagowanie poprawnej pisowni i dbałość o piękno ojczystego języka. 

2. Podniesienie kompetencji ortograficznych uczniów. 

3. Doskonalenie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce. 

4. Rozwijanie zainteresowań polonistycznych, wspieranie uzdolnień uczniów. 

5. Integrowanie środowiska gminnego. 

 

§ 3 

ZAKRES WYMAGAŃ 

Konkurs będzie sprawdzał umiejętność pisania poprawnego ortograficznie i interpunkcyjnie. 

Zakres merytoryczny: 

• pisownia wyrazów z „ó” i „u”, 

• pisownia wyrazów z „rz” i „ż”, 

• pisownia wyrazów z „ch” i „h”, 

• pisownia nosówek „ą”, „ę” oraz połączeń „om”, „on”, „em”, „en”, 

• pisownia partykuły „nie” z różnymi częściami mowy, 

• pisownia partykuły „by”, 

• pisownia wyrazów wielką i małą literą, 

• pisownia – i, - j, - ii, – ji na końcu wyrazu, 

• pisownia przedrostków i przyrostków, 

• przenoszenie wyrazów, 

• stosowanie zasad interpunkcji 

 

§ 4 

PRZEBIEG KONKURSU 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Gminy 

Mogilany. 

2. Konkurs składa się z dwóch etapów – szkolnego i gminnego. 

3. Konkurs przeprowadzany będzie w dwóch kategoriach wiekowych – uczniowie klas IV-VI 

oraz VII-VIII. 

4. W każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną: I, II i III miejsce. 

5. Każda szkoła wybiera swego koordynatora, który będzie czuwał nad przebiegiem 

szkolnego etapu konkursu. 

6. Udział szkoły w konkursie należy potwierdzić najpóźniej do 30 marca 2023 r., 

przesyłając drogą elektroniczną kartę zgłoszenia /załącznik nr 1/. 
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7. Etap szkolny konkursu odbędzie się 12 kwietnia 2023 r. o godz. 10:00, przeprowadza go 

nauczyciel uczący w danej klasie języka polskiego; następnie sprawdza prace, a wyniki 

przekazuje koordynatorowi, który sporządza protokół /załącznik nr 2/ i przesyła go 

organizatorowi drogą mailową do dnia 18 kwietnia 2023 r. 

8. Do etapu gminnego w każdej kategorii kwalifikuje się dwóch uczniów w każdej kategorii 

wiekowej, którzy popełnili najmniej błędów. Organizatorzy dopuszczają miejsca ex aequo. 

9. Etap gminny odbędzie się 26 kwietnia /środa/ o godzinie 12.00 w Szkole Podstawowej im. 

Jana Pawła II w Gaju.  

10. Laureaci etapów szkolnych przyjeżdżają na etap gminny pod opieką rodziców bądź 

nauczycieli. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu. 

11. Zwycięzców wyłoni komisja powołana przez dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana 

Pawła II w Gaju /załącznik 3a i 3b/. 

12. Laureaci Gminnego Konkursu Ortograficznego otrzymają nagrody, a zdobywcy I miejsca 

także tytuł Mistrza Ortografii Gminy Mogilany.  

13. Wszyscy uczestnicy etapu gminnego otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

14. Informacja o terminie rozdania nagród zostanie umieszczona na stronie 

internetowej szkoły: https://spgaj.edupage.org/ 

 

§ 5 

SPOSÓB SPRAWDZANIA PRAC 

1. Prace uczniów winny być napisane na karcie formatu A4. 

2. Zabrania się używania korektora; błędnie napisaną literę lub wyraz należy skreślić i powyżej 

umieścić wersję poprawną. 

3. Wszelkie zapisy nieczytelne lub niejednoznaczne będą interpretowane na niekorzyść 

piszącego. 

4. Wszelkie błędy, zgodnie ze wskazaniami Rady Języka Polskiego http://www.rjp.pan.pl/ , 

podlegają następującej klasyfikacji: 

Błędy ortograficzne I stopnia: 

– błędy w zakresie pisowni wyrazów z ó-u, rz-ż (w tym wyjątki od pisowni rz po spółgłoskach), 

ch-h; 

– błędy w zakresie pisowni „nie” z różnymi częściami mowy; 

– błędy w pisowni zakończeń -ji, -ii, -i; 

– błędy w pisowni wyrazów wielką i małą literą (z wyjątkiem pisowni przymiotników 

dzierżawczych); 

– błędy w zakresie pisowni cząstki –by z osobowymi formami czasownika; 

- błędy w pisowni przyimków złożonych; 

– błędy w zapisie przedrostków roz-, bez-, wez-, wes-, wz-, ws-; 

– błędy w pisowni nosówek (ą, ę) oraz połączeń om, on, em, en. 

Błędy ortograficzne II stopnia: 

- pisownia wyrażeń przyimkowych; 

- dzielenie wyrazów przy przenoszeniu do nowej linii; 

- pisownia zakończeń –ski, -cki, -dzki, -stwo, -wstwo; 

- pisownia przedrostków z-, s-, ś-; 

- pisownia –by z pozostałymi częściami mowy; 

- opuszczanie, przestawianie liter; 

- zmiękczenia; 

- błędy interpunkcyjne. 

5. Trzy błędy II stopnia traktujemy jako jeden błąd I stopnia. 

6. Opuszczenie całego wyrazu traktujemy jako jeden błąd I stopnia. 

7. Każdą pracę należy sprawdzić dwukrotnie. Błędy winny być oznaczone kolorem czerwonym. 



 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gaju 

 

8. Sprawdzający umieszcza pod tekstem dyktanda liczbę popełnionych błędów i składa 

własnoręczny podpis. 

9. Za obowiązujące przyjmuje się zasady ujęte w „Słowniku ortograficznym języka 

polskiego”, PWN, Warszawa 2002 

 

Dane Organizatora: 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gaju  

Gaj, ul. Szkolna 73 

32-031 Mogilany 

Tel. 12 270 11 35 

adres e-mail: zsgaj@mogilany.pl 

Wszelkie pytania dotyczące spraw organizacyjnych konkursu prosimy kierować na adres  

e-mail szkoły bądź bezpośrednio do koordynatora konkursu – Renaty Radoń 

– adres e-mail : renataradon@o2.pl 
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Załącznik nr 1 

 

Formularz zgłoszenia szkoły do udziału w Gminnym Konkursie Ortograficznym „Wziąć 

byka za rogi” 

 

Dane szkoły 

Nazwa szkoły: ……………………………………………………….………………………… 

Adres e-mail szkoły: …………………………………………………………………………… 

Telefon: …………………………………………………………………………………….….. 

 

Dane szkolnego koordynatora konkursu: 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………….…………. 

E-mail: ……………………………………………………………………………….…….…… 
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Załącznik nr 2 

 

Protokół 

z przebiegu wewnątrzszkolnego etapu 

Gminnego Konkursu Ortograficznego „Wziąć byka za rogi” 

 

KATEGORIA: UCZNIOWIE KLAS IV-VI 

 

Etap wewnątrzszkolny Gminnego Konkursu Ortograficznego w Szkole Podstawowej ………... 

…………………………………………………………................. odbył się dnia …………….. 

W konkursie wzięło udział …………………………….. uczniów. 

Do etapu finałowego zakwalifikowano: 

Imię ucznia Nazwisko ucznia Klasa Nauczyciel przygotowujący ucznia 

    

    

 

KATEGORIA: UCZNIOWIE KLAS VII-VIII 

 

Etap wewnątrzszkolny Gminnego Konkursu Ortograficznego w Szkole Podstawowej ………... 

…………………………………………………………................. odbył się dnia ……………. 

W konkursie wzięło udział …………………………….. uczniów. 

Do etapu finałowego zakwalifikowano: 

Imię ucznia Nazwisko ucznia Klasa Nauczyciel przygotowujący ucznia 

    

    

 

 

            

     …………………………………………………… 

       (Podpis koordynatora) 
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Załącznik nr 3a 

 

Protokół 

z przebiegu etapu finałowego 

Gminnego Konkursu Ortograficznego „Wziąć byka za rogi” 

 

KATEGORIA: UCZNIOWIE IV-VI 

 

Etap finałowy Gminnego Konkursu Ortograficznego odbył się w Szkole Podstawowej 

im. Jana Pawła II w Gaju dnia ……………………………………. 

W konkursie wzięło udział ……………………………… uczniów. 

Komisja konkursowa w składzie: 

Przewodniczący: …………………………………… 

Członkowie: 

1. ………………………………….. 

2. …………………………………. 

3. …………………………………. 

po sprawdzeniu prac przyznała następujące nagrody i wyróżnienia: 

I miejsce i tytuł „Mistrza Ortografii Gminy Mogilany”-………………………………….…… 

II miejsce - ………………………………….…………………………………………………. 

III miejsce - ………………………………….………………………………………………… 

 

Przewodniczący: 

………………………………………. 

Członkowie: 

………………………………………. 

……………………………………… 

………………………………………. 
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Załącznik nr 3b 

 

Protokół 

z przebiegu etapu finałowego 

Gminnego Konkursu Ortograficznego „Wziąć byka za rogi” 

 

KATEGORIA: UCZNIOWIE VII-VIII 

 

Etap finałowy Gminnego Konkursu Ortograficznego odbył się w Szkole Podstawowej 

im. Jana Pawła II w Gaju dnia ……………………………………. 

W konkursie wzięło udział ……………………………… uczniów. 

Komisja konkursowa w składzie: 

Przewodniczący: …………………………………… 

Członkowie: 

1. ………………………………….. 

2. …………………………………. 

3. …………………………………. 

po sprawdzeniu prac przyznała następujące nagrody i wyróżnienia: 

I miejsce i tytuł „Mistrza Ortografii Gminy Mogilany”-………………………………….…… 

II miejsce - ………………………………….…………………………………………………. 

III miejsce - ………………………………….………………………………………………… 

 

Przewodniczący: 

………………………………………. 

Członkowie: 

………………………………………. 

……………………………………… 

………………………………………. 
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 6 § 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE(RODO): 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, w tym wizerunku mojego 

dziecka 

........................................................................................................................ 

(Imię i nazwisko dziecka) 

celem uczestnictwa w Gminnym Konkursie Ortograficznym „Wziąć byka za rogi”. 

 

Wobec powyższego przyjąłem/przyjęłam do wiadomości, że: 
KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczycąca przetwarzania danych osobowych uczestników 

konkursu 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z z późn. zm. ) informujemy, iż: 1) Administratorem danych 

osobowych uczestników konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gaju z siedzibą w Gaju, 

Gaj, ul. Szkolna 73, 32-031 Mogilany, tel. 122701135, email: zsgaj@mogilany.pl .2) Kontakt 

z Inspektorem Ochrony Danych – odo.dmarek@admarek.pl 3) Państwa dane osobowe oraz dane 

osobowe Państwa dziecka przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia   GMINNEGO 

KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO DLAUCZNIÓW KLAS IV – VIII SZKÓŁ W ROKU 

SZKOLNYM 2022/2023 przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Gaju. 4)  Dane osobowe 

zbierane będą na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO na potrzeby 

przetwarzania, utrwalania wizerunku w formie fotografii analogowej i cy-frowej.3) W związku z 

organizacją Konkursu administrator przetwarza dane osobowe uczestników i rodziców/opiekunów 

prawnych takie jak: podane dane: imię i nazwisko uczestnika, przynależność do szkoły/grupy/klasy/ 

kategorii wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/opiekuna prawnego oraz nauczyciela - opiekuna 

w celu udziału dziecka w konkursie - na podstawie wyrażonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane 

będą mogły być również przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO). Imię i nazwisko uczestnika, przynależność do szkoły, wizerunek na podstawie zgody będą 

publikowane.4) Dane osobowe przechowywane będą przechowywane do końca roku szkolnego 

2022/2023,5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione do ich przetwarzania związane 

z organizacją konkursu, a w przypadku publikacji wskazanych danych, będą dostępne publicznie w tym 

na stronach internetowych i portalach społecznościowych Facebook dane wizerunkowe nie będą 

przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych jednak będą powszechne ze względu 

na publikacje na stronach internetowych w portalach społecznościowych,   czasopismach,   publikacjach,   

na   FB   gdzie   właściciel   portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach 

dotyczących danych określonych     przez     Facebook     dostępnych     pod     adresem 

https://www.facebook.com/about/privacy informuje o zasadach przetwarzania. 7) Podanie danych 

osobowych jest wymagane w celu uczestnictwa w konkursie. 8) Dane nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany.7.  Uczestnik (za pośrednictwem rodziców/opiekunów prawnych) ma prawo do 

żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody 

w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.11. Osobom, których dane są przetwarzane 

przysługuje   prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: 

Urząd Ochrony Danych Osobowych ,ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

...................................................                                 ...................................................... 

    (Imię i nazwisko rodzica)                                                      (data i podpis rodzica) 
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